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Abstract: Predictors of Coagulopathy in Traumatic Patients with Shock
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Coagulopathy is a significant factor for uncontrolled hemorrhage and leads to increase mortality rate among traumatic
patients. Even though there are many influencing factors of coagulopathy, it is still unclear what are the predictive factors of
coagulopathy in traumatic patients with shock. Thus, this study was focused to explore the predictors of coagulopathy in traumatic
patients with shock. The retrospective study design and second data analysis from the patient’s health records were employed.
A total of 326 eligible traumatic patients who admitted at Suratthani hospital during January 1, 2016 to December 31, 2016 were
recruited. The severity of tissue injury (injury severity score), severity of shock (shock index), volume of fluid resuscitation, and duration
of access to appropriate health care services were evaluated as a set of predictors of coagulopathy. Data were analysed using
univariate and multivariate approaches. Univariate analyses consisted of odds ratio (OR), 95% confidential interval (95%CI),
Chi-square, and Fisher exact test, whereas the binary logistic regression analysis for the multivariate analysis. Most of the patients
in this study were men 75.5% (n = 246), age between 15 - 82 years, an average age of 34.84 (15.14) years, no comorbidity 95.7%
(n = 312). All of the patients had no history of using drugs or coagulopathy medication, and 99.7% of them (n = 325) were
referred from a primary healthcare service. Coagulopathy rate was 43.7% (n = 144). In the univariate test, three variables were
significantly associated with coagulopathy: 1) severity of tissue injury (OR 2.11; 95%CI1.22 - 3.66, p = 0.007); 2) severity of shock at
the first healthcare service (OR 1.77; 95%CI 1.00 - 3.13, p=0.049) and at the emergency department (OR 4.33; 95%CI 2.32 - 8.09,
p = 0.000); and 3) volume of fluid resuscitation (OR 3.48; 95%CI1.90 - 6.38, p= 0.000). The multivariate model revealed the final
predictive model of three significant variables with an account of 74.2% to predict coagulopathy and 26.2% of variance explained
(Cox & Snell R2 = 0.262).
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บทคัดย่อ

ความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดเป็นสาเหตุส�ำคัญของการเกิด
ภาวะไม่สามารถควบคุมปริมาณการเสียเลือด ซึ่งน�ำไปสู่การเสียชีวิตใน
ผู้ป่วยบาดเจ็บ ปัจจัยที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดมีหลายปัจจัย แต่ผล
การศึกษาที่ผ่านมาไม่มีความชัดเจนว่าปัจจัยใดมีอ�ำนาจท�ำนายการเกิด
ความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยบาดเจ็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีภาวะช็อก ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงศึกษาปัจจัยท�ำนาย
ความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดในผูป้ ว่ ยบาดเจ็บทีม่ ภี าวะช็อก การศึกษานี้
เป็นการศึกษาย้อนหลังโดยศึกษาข้อมูลจากบันทึกทางสุขภาพของผู้ป่วย
บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1
มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
คัดเข้าจ�ำนวนทั้งสิ้น 326 ราย ปัจจัยท�ำนายความผิดปกติการแข็งตัวของ
เลือดประกอบด้วยระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บของเนือ้ เยือ่ (คะแนน
ความรุนแรงของการบาดเจ็บ) ระดับความรุนแรงของช็อก (ดัชนีภาวะช็อก)
ปริมาณการทดแทนสารน�้ำ และระยะเวลาของการเข้าถึงโรงพยาบาลที่มี
ความพร้อมในการดูแลผู้บาดเจ็บ วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์โมเดล
ปัจจัยเดีย่ วและโมเดลพหุปจั จัย โดยโมเดลปัจจัยเดีย่ วใช้ odds ratio, 95%
confidential interval, chi-square, และ fisher exact test และโมเดล
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พหุปจั จัยใช้สถิติ binary logistic regression จากการศึกษาพบว่าผูบ้ าดเจ็บ
ที่มีภาวะช็อกเป็นเพศชายร้อยละ 75.5 อายุเฉลี่ย 34.84 ปี ร้อยละ 95.7
ไม่มีโรคประจ�ำตัว ผู้บาดเจ็บทุกรายไม่มีประวัติการใช้ยาหรือสารที่มีผลต่อ
การแข็งตัวของเลือด ร้อยละ 99.7 ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน
กลุ่มตัวอย่างพบความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดร้อยละ 43.7 จากการ
วิเคราะห์ปจั จัยเดีย่ วทีพ่ บว่าตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลท�ำนายความผิดปกติการแข็งตัว
ของเลือดมี 3 ตัวแปรได้แก่ ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ (OR 2.11;
95%CI 1.22 - 3.66, p = 0.007) ระดั บ ความรุ น แรงของช็ อ กทั้ ง
สถานพยาบาลแรก (OR 1.77; 95%CI 1.00 - 3.13, p = 0.049) และห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (OR 4.33; 95%CI 2.32 - 8.09,
p = 0.000) และปริมาณการทดแทนสารน�ำ้ (OR 3.48; 95%CI1.90 - 6.38,
p = 0.000) โมเดลพหุปจั จัยพบว่ามีอทิ ธิพลท�ำนายความผิดปกติการแข็งตัว
ของเลือดได้ถูกต้องร้อยละ 74.2 (p = 0.000) และสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของการเกิดความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดได้ร้อยละ 26.2
(Cox & Snell R2 = 0.262)
ค�ำส�ำคัญ: ความผิดปกติการแข็งตัวของเลือด ปัจจัยท�ำนายความ
ผิดปกติการแข็งตัวของเลือด ผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีภาวะช็อก

บทน�ำ

การบาดเจ็บ (trauma) เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตทั่วโลก
โดยเฉพาะในบุคคลที่อายุต�่ำกว่า 40 ปี พบว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บกว่า 5 ล้านคนต่อปี หรือประมาณร้อยละ10 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด
และคาดว่ า จะเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น กว่ า 8 ล้ า นคนในปี ค.ศ. 20201 ส� ำ หรั บ
ประเทศไทยการเสียชีวติ จากการบาดเจ็บค่อนข้างคงทีม่ าตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555
- 2559 โดยมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตประมาณ 40,000 รายต่อปีหรือประมาณ
60 รายต่อแสนประชากร2 เช่นเดียวกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พบว่าสถิติ
การมารับบริการของผู้บาดเจ็บระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2559 มีจ�ำนวน
7,778, 7,347 และ 7,023 ราย และเสียชีวิตจ�ำนวน 217, 197และ 166
ราย เมื่อคิดอัตราผู้เสียชีวิตต่อจ�ำนวนผู้บาดเจ็บเป็น 1:36, 1:37 และ 1:42
ตามล�ำดับ3 สถิติดังกล่าวนับได้ว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแม้มีแนวโน้ม
ลดลงทั้งจ�ำนวนผู้บาดเจ็บที่เข้ารับบริการและจ�ำนวนการเสียชีวิตก็ตาม
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ากว่าร้อยละ 30 - 50 ของผู้บาดเจ็บ
ที่เสียชีวิตเกิดจากการที่ไม่สามารถควบคุมปริมาณการเสียเลือดได้1,4 แต่
ส�ำหรับประเทศไทยยังไม่มกี ารระบุสาเหตุทชี่ ดั เจนของผูบ้ าดเจ็บทีเ่ สียชีวติ
โดยการทีไ่ ม่สามารถควบคุมปริมาณการเสียเลือดได้ ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจาก
ความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดภายหลังได้รบั บาดเจ็บซึง่ พบได้สงู ถึงกว่า
1 ใน 3 ของผู้บาดเจ็บทั้งหมด5-8 ทั้งนี้ความผิดปกติการแข็งตัวของเลือด
เกิดจากปัจจัยด้านพยาธิสภาพของการบาดเจ็บโดยตรงและเป็นผลจาก
การรักษาของทีมสุขภาพขณะเข้ารับการรักษาโรงพยาบาล1
ปัจจัยทีเ่ กิดจากพยาธิสภาพของการบาดเจ็บโดยตรงซึง่ ประกอบด้วย
(1) การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ท�ำให้ผนังหลอดเลือดด้านในถูกท�ำลาย
ซึ่งมีผลต่อกระบวนการสร้างลิ่มเลือดและกระบวนการสลายลิ่มเลือด 9
โดยพบว่าผู้บาดเจ็บที่มีความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดจะมีค่าคะแนน
ความรุนแรงของการบาดเจ็บ (injury severity score [ISS]) มากกว่าผูบ้ าดเจ็บ
ที่มีการแข็งตัวของเลือดปกติ5-8,10-12 (2) ภาวะช็อกหรือการก�ำซาบเนื้อเยื่อ
ลดลง จะมีผลให้การท�ำงานของ factor II, VII, IX, X และ XI ลดลง ก็จะท�ำให้
เกิดกลไกการห้ามเลือดทีผ่ ดิ ปกติโดยเฉพาะในกระบวนการแข็งตัวของเลือด
โดย factor V จะมีผลมากกว่าปัจจัยตัวอืน่ ๆ เนือ่ งจากหาก factor V ท�ำงาน
ลดลงจะส่งผลไปกระตุน้ การท�ำงานของ protein C มากขึน้ 9 โดยผูบ้ าดเจ็บ
ทีม่ กี ารแข็งตัวของเลือดผิดปกติจะมีคา่ ความดันซิสโตลิกน้อยกว่าผูบ้ าดเจ็บ
ที่มีการแข็งตัวของเลือดปกติ6,12-13 ปัจจัยที่ผลจากการรักษาของสุขภาพ
ประกอบด้วย (1) ภาวะเลือดเจือจางจากการทดแทนสารน�้ำ การทดแทน
สารน�ำ้ เป็นการช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บทีม่ กี ารสูญเสียเลือดออกนอกหลอดเลือด
ซึง่ การทดแทนดังกล่าวเป็นการทดแทนเพียงปริมาตรเท่านัน้ ในขณะทีเ่ กล็ดเลือด

และปัจจัยในการแข็งตัวของเลือดลดลง จึงท�ำให้เกิดความผิดปกติการ
แข็งตัวของเลือดโดยจากการศึกษาพบว่า ผู้บาดเจ็บที่มีความผิดปกติการ
แข็งตัวของเลือดจะได้รับการทดแทนสารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำมากกว่า
ผูบ้ าดเจ็บทีม่ กี ารแข็งตัวของเลือดปกติ5-6,11 และ (2) ระยะเวลาในการเข้าถึง
บริการสุขภาพทีเ่ หมาะสม ระยะเวลาในการเข้าถึงบริการสุขภาพของผูบ้ าดเจ็บ
ส่งผลต่อความผิดปกติการแข็งตัวของเลือด โดยเฉพาะผู้ที่บาดเจ็บรุนแรง
และมีภาวะช็อกร่วมด้วย เนือ่ งจากหากผูบ้ าดเจ็บเหล่านัน้ ได้รบั การช่วยเหลือ
ทีล่ า่ ช้าก็จะส่งผลให้ผบู้ าดเจ็บมีภาวะคุกคามต่อชีวติ หรือภาวะช็อกทีย่ าวนานขึน้
เมื่อเกิดภาวะช็อกก็จะส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ไม่เพียงพอ เกิดการเผาผลาญแบบไม่ใช้ออกซิเจน ส่งผลให้เกิดภาวะเลือด
เป็นกรดตามมาได้14 โดยภาวะเลือดเป็นกรดส่งผลต่อการท�ำหน้าทีข่ องเกล็ดเลือด
และ plasma proteases ซึ่งท�ำให้เกิดความผิดปกติการแข็งตัวของเลือด
จากการศึกษาพบว่า ผู้บาดเจ็บที่มีความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดจะมี
ระยะเวลาในการเข้าถึงบริการสุขภาพนานกว่าผูบ้ าดเจ็บทีไ่ ม่เกิดความผิดปกติ
การแข็งตัวของเลือด อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต4-5
ิ ผลการศึกษาทีผ่ า่ นมาไม่มี
ความชัดเจนว่าปัจจัยใดมีอ�ำนาจท�ำนายการเกิดความผิดปกติการแข็งตัว
ของเลือดในผูป้ ว่ ยบาดเจ็บ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูป้ ว่ ยบาดเจ็บทีม่ ภี าวะช็อก
ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงศึกษาปัจจัยท�ำนายความผิดปกติการแข็งตัวของ
เลือดในผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีภาวะช็อก
กรอบแนวคิดการศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบแนวคิดชีวการแพทย์ของ
สุขภาพและความเจ็บป่วย ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในการน�ำไป
แก้ปัญหาภาวะสุขภาพของมนุษย์15 ลักษณะเด่นของรูปแบบแนวคิดนี้คือ
การให้เหตุผลของโรคหรือภาวะเจ็บป่วยโดยเฉพาะมิติทางกาย เป็นการใช้
เหตุผลเชิงพยาธิสรีรวิทยา ซึ่งต้องมีการตรวจวัดประเมินอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยลักษณะเด่นของรูปแบบดังกล่าว การศึกษาครั้งนี้จึงเลือกใช้เป็นกรอบ
แนวการศึกษา ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า กลไกการ
แข็งตัวของเลือดในผู้บาดเจ็บไม่สามารถท�ำงานได้ตามปกติเนื่องมาจาก
ปัจจัย 2 ส่วนด้วยกัน คือ (1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บาดเจ็บ ได้แก่ โรค
ประจ�ำตัวที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด และการได้ยาหรือสารที่มีผลต่อ
ความผิดปกติการแข็งตัวของเลือด (2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บที่
เกิดจากการบาดเจ็บโดยตรง ได้แก่ การบาดเจ็บของเนือ้ เยือ่ และภาวะช็อก
และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการทางสุขภาพ ได้แก่ ภาวะเลือดเจือจาง
จากการทดแทนสารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ และระยะเวลาในการเข้าถึง
บริ ก ารสุ ข ภาพที่ มีค วามพร้ อ มในการดู แ ลผู ้ บ าดเจ็ บ ดั ง กรอบแนวคิ ด
การศึกษา (ภาพที่ 1)

Tissue injury
: Injury severity score
Severity of shock
: Shock index

Coagulopathy

Hemodilusion
: fluid resuscitation

Duration of access to appropriate
health care service
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา

ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
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วัตถุและวิธีการ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงท�ำนาย โดยการศึกษาข้อมูล
ย้อนหลังจากการบันทึกข้อมูลผูบ้ าดเจ็บในเวชระเบียนของผูบ้ าดเจ็บทีเ่ ข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง
31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 7,023 ราย โดยกลุม่ ตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเข้า
ศึกษาของกลุม่ ตัวอย่าง มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 326 รายเกณฑ์การคัดเข้าศึกษาของ
กลุ่มตัวอย่าง คือ (1) ผู้บาดเจ็บที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป (2) ได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์ว่ามีการบาดเจ็บจากแรงกระแทกภายนอกหรือบาดเจ็บชนิดมี
แผลทะลุทะลวงซึ่งมีการบันทึกรหัสโรคตามการวินิจฉัยของแพทย์ที่ให้
การรักษา อ้างอิงตามบัญชีจ�ำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและ
ปัญหาสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้อง ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 10 ในปี 2010 (International
Classification of Disease and Related Health Problem 10th Revesion,
edition 2010 [ICD10]) ซึ่งมีรหัสดังนี้ S00-S99 และ T00 - T14 (3)
ผูบ้ าดเจ็บได้รบั การประเมินสัญญาณชีพแรกรับ ณ สถานพยาบาลแรกทีเ่ ข้า
รับบริการทีม่ คี า่ ดัชนีภาวะช็อก มากกว่าหรือเท่ากับ 0.616 (4) ผูบ้ าดเจ็บได้รบั
การส่งต่อโดยทีมสุขภาพจากโรงพยาบาลชุมชน/เอกชน มายังห้องอุบตั เิ หตุ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (5) ไม่เคยได้รับเลือดหรือส่วนประกอบ
ของเลือดก่อนการตรวจผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ (6) บันทึกข้อมูลใน
เวชระเบียนของผูบ้ าดเจ็บดังนี้ อายุ เพศ ชนิดการบาดเจ็บ ความรุนแรงของ
การบาดเจ็บ ระดับความดันโลหิตและสัญญาณชีพแรกรับ ชนิดและปริมาณ
สารน�้ำที่ได้รับ ระยะเวลาในการเข้าถึงบริการสุขภาพและผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ดังนี้ จ�ำนวนเกล็ดเลือด ค่า prothrombin time (PT),
activated partial thromboplastin time (aPTT) และ international
normalized ratio (INR) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ค�ำนวณหาค่าดัชนี
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 1.00 แก้ไขปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสมด้านภาษา ความชัดเจนของเนือ้ หาและการเรียงล�ำดับของข้อความ
ประกอบด้วย
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สัญชาติ
สถานภาพสมรส ศาสนา โรคประจ�ำตัว การใช้ยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของ
เลือด บริเวณที่เกิดเหตุ รูปแบบการส่งต่อ ชนิดและสาเหตุของการบาดเจ็บ
2. แบบประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ โดยใช้
แบบวัดระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ (injury severity score: ISS)
พัฒนาโดยแบรคเกอร์17 ซึ่งแบ่งบริเวณการบาดเจ็บเป็น 6 บริเวณ ดังนี้คือ
(1) ศีรษะและล�ำคอ (2) ใบหน้า (3) ทรวงอก(4) ช่องท้องและอวัยวะในช่อง
เชิงกราน (5) กระดูกเชิงกรานและแขนขา (6) ผิวหนัง โดยประเมินจาก
บริเวณของการบาดเจ็บรุนแรง 3 อันดับแรกแล้วน�ำมายกก�ำลังสอง น�ำค่า
คะแนนมารวมกัน สามารถใช้ประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บ จะมีคา่
ตัง้ แต่ 0 - 75 คะแนน และมีการแปลผลระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ
ดังนี้ 0 - 15 คะแนน คือ บาดเจ็บเล็กน้อย 16 - 24 คะแนน คือ บาดเจ็บ
ปานกลาง 24 - 75 คะแนน คือ บาดเจ็บรุนแรง
3. แบบประเมินภาวะช็อก เนื่องจากภาวะความดันโลหิตต�่ำอาจ
ไม่พบในผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อกทุกรายโดยเฉพาะผู้บาดเจ็บที่มีอายุน้อย
หรือเรียกว่า “cryptic shock”18 ในการศึกษาครัง้ นีจ้ งึ ใช้คา่ ดัชนีภาวะช็อก
(shock index [SI]) เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินความรุนแรงของภาวะช็อก
ซึง่ สามารถค�ำนวณได้จากค่าอัตราการเต้นของหัวใจ (heart rate [HR]) หาร
ด้วยค่าความดันซิสโตลิค (systolic blood pressure [SBP])16 แบ่งความ
รุนแรงของภาวะช็อก ได้ดังนี้ SI ≥ 0.6 ถึง <1.0 คือ ช็อกเล็กน้อย SI ≥ 1.0
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ถึง <1.4 คือ ช็อกปานกลาง และ SI ≥ 1.4 คือ ช็อกรุนแรง หากไม่สามารถ
ประเมินความดันโลหิตได้ แต่มีชีพจร ให้ถือว่าผู้บาดเจ็บรายนั้นๆ มี
ภาวะช็อกรุนแรง โดยจะประเมินความรุนแรงของภาวะช็อก 2 ครั้ง คือ ณ
สถานพยาบาลแรกที่ผู้บาดเจ็บไปรับบริการและ ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
4. แบบประเมินภาวะเลือดเจือจางจากการทดแทนสารน�้ำทาง
หลอดเลือดด�ำ โดยจะบันทึกปริมาณสารน�ำ้ ทัง้ ชนิด colloid และ crystalloid
ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ รั บ ทดแทนทางหลอดเลื อ ดด� ำ ก่ อ นเจาะเลื อ ดตรวจทาง
ห้องปฏิบัติ โดยระบุเป็นมิลลิลิตร และแบ่งระดับของการทดแทนสารน�้ำ
ทั้งหมดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ น้อยกว่า 1,000 มิลลิลิตร และ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร ตามแนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน
(Advance Trauma Life Support [ATLS])19
5. แบบประเมินระยะเวลาในการเข้าถึงบริการสุขภาพทีเ่ หมาะสม
ระยะเวลาทัง้ หมดตัง้ แต่เกิดเหตุกระทัง่ ถึงห้องอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน โรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี โดยระบุเป็นนาที แบ่งช่วงเวลาออกเป็น น้อยกว่าหรือเท่ากับ
60 นาที และมากกว่า 60 นาที ตามข้อเสนอของกลุม่ แพทย์เฉพาะทางด้าน
การดูแลทีใ่ ช้เป็นมาตรฐานสากล ทีผ่ บู้ าดเจ็บสามารถเข้าถึงบริการการรักษา
ในโรงพยาบาลทีม่ แี พทย์เฉพาะทางตามสาขาทีเ่ กีย่ วข้องได้ภายในระยะเวลา
60 นาทีแรก20
6. แบบประเมินความผิดปกติการแข็งตัวของเลือด ซึ่งได้จากผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติครั้งแรกที่ผู้บาดเจ็บเข้ารับบริการในโรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี โดยจะบันทึกว่ามีความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดเมื่อ
จ�ำนวนเกล็ดเลือด < 100,000 /uL5-6,12 และ/หรือ prothrombin time
(PT) >13.3 วินาที12 และ/หรือ international normalized ratio (INR)
>1.27,10 และ/หรือ activated partial thromboplastin time (aPTT)
> 60 วินาที21
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ดังนี้ ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โมเดลปัจจัยเดี่ยวใช้ Odds ratio
(OR), 95% confidential interval (95%CI), chi-square, และ fisher
exact test และในโมเดลพหุปจั จัยใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติกทวิ
โดยก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้รบั การรับรอง
จากคณะกรรมการพิจารณาการวิจยั ในมนุษย์และจริยธรรมของมหาวิทยาลัย
วลั ย ลั ก ษณ์ และคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ของโรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี

ผล

จากการศึกษาครั้งนี้ซึ่งมีผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อกจ�ำนวน 326 ราย
มีอายุเฉลี่ย 34.84 (±15.41) ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 75.5) มี
สัญชาติไทย (ร้อยละ 91.7) มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 49.1) ผู้บาดเจ็บ
เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 99.7) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การบาดเจ็บและความเจ็บป่วย พบว่าผูบ้ าดเจ็บส่วนใหญ่ไม่มโี รคประจ�ำตัว
(ร้อยละ 95.7) ผูบ้ าดเจ็บทัง้ หมดไม่มปี ระวัตกิ ารใช้ยาทีม่ ผี ลต่อการห้ามเลือด
(ร้อยละ 100) ลักษณะกลไกการบาดเจ็บเกิดการบาดเจ็บจากแรงกระแทก
ภายนอก ร้อยละ 76.1 การบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดจากอุบตั เิ หตุจากการจราจร
(ร้อยละ 71.5) เนื่องจากสถานที่ที่เกิดเหตุหรือเกิดการบาดเจ็บส่วนใหญ่
จะนอกเขตอ�ำเภอเมืองจึงถูกน�ำส่งมายังห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานีโดยทีมสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน(ร้อยละ 99.7) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บและความเจ็บป่วย (n = 326)

ข้อมูลทั่วไปข้อมูลการบาดเจ็บและความเจ็บป่วย

จ�ำนวน

อายุmean (SD)
เพศ
ชาย
หญิง
สัญชาติ
ไทย
พม่า
อื่นๆ
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หม้าย/หย่า/แยก
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
โรคประจ�ำตัว
ไม่มีโรคประจ�ำตัว
โรคประจ�ำตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด
ประวัติการใช้ยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด
ไม่มีประวัติการใช้ยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด
ชนิดของการบาดเจ็บ
บาดเจ็บจากแรงกระแทกภายนอก
บาดเจ็บชนิดมีแผลทะลุทะลวง
สาเหตุของการบาดเจ็บ
อุบัติเหตุจากการจราจร
ถูกแทง
ถูกยิง
อื่นๆ
สถานที่เกิดเหตุและรูปแบบการส่งต่อผู้บาดเจ็บ
นอกเขตอ�ำเภอเมือง น�ำส่งโดยทีมสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน
ในเขตอ�ำเภอเมือง น�ำส่งโดยทีมสุขภาพโรงพยาบาลเอกชน

34.84 (±15.41)

การศึกษาครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บที่มีความผิดปกติการแข็งตัวของเลือด
144 ราย (ร้ อ ยละ 44.2) โดยศึ ก ษาปั จ จั ย ท�ำ นายความผิ ด ปกติ ก าร
แข็งตัวของเลือด ประกอบด้วย 4 ตัวแปร พบว่าผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อก
ส่วนใหญ่บาดเจ็บเล็กน้อย (ร้อยละ 66.3) เมื่อประเมินสัญญาณชีพแรกรับ
ณ สถานพยาบาลแรกทีเ่ ข้ารับบริการและห้องอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน โรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี พบว่าความรุนแรงของภาวะช็อกอยูใ่ นระดับเล็กน้อย ร้อยละ
60.4 และ ร้อยละ 73.0 ตามล�ำดับ โดยผูบ้ าดเจ็บส่วนใหญ่ได้รบั การทดแทน
สารน�ำ้ ทางหลอดเลือดด�ำมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 มิลลิลติ ร (ร้อยละ 59.5)
และใช้ระยะเวลาในการเข้าถึงโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการดูแล

ร้อยละ

246
80

75.5
24.5

299
22
5

91.7
6.7
1.6

151
160
15

46.3
49.1
4.6

325
1

99.7
0.3

312
4

95.8
1.2

326

100

248
78

76.1
23.9

233
50
28
15

71.5
15.3
8.6
4.6

325
1

99.7
0.3

ผู้บาดเจ็บมากกว่า 60 นาที (ร้อยละ 97.9) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยท�ำนายกับความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดในผูบ้ าดเจ็บพบ
ว่า ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ (p = 0.000) ระดับความรุนแรงของ
ภาวะช็อกทั้งสถานพยาบาลแรกที่เข้ารับบริการ (p = 0.000) และห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (p = 0.000) และปริมาณการ
ทดแทนสารน�้ำ (p = 0.000) มีความสัมพันธ์กับการเกิดความผิดปกติการ
แข็งตัวของเลือดในขณะทีร่ ะยะเวลาของการเข้าถึงโรงพยาบาลทีม่ คี วามพร้อม
ในการดูแลผูบ้ าดเจ็บไม่มคี วามสัมพันธ์ (p = 0.704) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท�ำนายกับความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดในผู้บาดเจ็บ

ตัวแปร

ผู้บาดเจ็บทั้งหมด
จ�ำนวน

การแข็งตัวของเลือดผิด
ปกติ
N = 144 (44.2%)
จ�ำนวน
ร้อยละ

ร้อยละ

ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISS)
บาดเจ็บเล็กน้อย
216
66.3
80
บาดเจ็บปานกลาง
81
24.8
36
บาดเจ็บรุนแรง
29
8.9
28
ระดับความรุนแรงของภาวะช็อก (SI) ณ สถานพยาบาลแรก
ช็อกเล็กน้อย
197
60.4
63
ช็อกปานกลาง
72
22.1
38
ช็อกรุนแรง
57
17.5
43
ระดับความรุนแรงของภาวะช็อก (SI) ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ช็อกเล็กน้อย
238
73.0
75
ช็อกปานกลาง
55
16.9
39
ช็อกรุนแรง
33
10.1
30
ระดับการทดแทนสารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ
< 1,000 มิลลิลิตร
132
40.5
25
≥ 1,000 มิลลิลิตร
194
59.5
119
ระยะเวลาของการเข้าถึงโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการดูแลผู้บาดเจ็บ
≤ 60 นาที
7
2.1
4
> 60 นาที
319
97.9
140

การแข็งตัวของเลือด
ปกติ
N = 182 (55.8%)
จ�ำนวน
ร้อยละ

P-Value

24.6
11.0
8.6

136
45
1

41.7
13.8
0.3

0.000

19.3
11.7
13.2

134
34
14

41.1
10.4
4.3

0.000

23.0
12.0
9.2

163
16
3

50.0
4.9
0.9

0.000

7.7
36.5

107
75

32.8
23.0

0.000

1.2
43.0

3
179

0.9
54.9

0.704

เมื่อวิเคราะห์อิทธิพลปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีภาวะช็อก พบว่าตัวแปรที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติ
การแข็งตัวของเลือดมากที่สุดคือ ระดับความรุนแรงของภาวะช็อก ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (OR 4.33; 95%CI 2.32 - 8.09;
p = 0.000) รองลงมาคือ ปริมาณการทดแทนสารน�ำ้ ทางหลอดเลือดด�ำ (OR 3.48; 95%CI 1.90 - 6.38; p = 0.000) ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ
(OR 2.11; 95%CI 1.22 - 3.66; p = 0.000) และระดับความรุนแรงของภาวะช็อก ณ สถานพยาบาลแรก (OR 1.77; 95%CI 1.01 - 3.13; p = 0.049)
ตามล�ำดับ เมื่อวิเคราะห์เฉพาะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีภาวะช็อก พบว่าโมเดลนี้มีอิทธิพลท�ำนาย
การเกิดความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีภาวะช็อกได้ถูกต้องร้อยละ 74.2 (p = 0.000) โดยที่ -2 Log likelihood = 348.407;
Cox & Snell R2 = 0.262; Nagelkerke R2 = 0.351; X2 (p-value) = 8.12 (0.230) แสดงว่าโมเดลนี้มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการท�ำนายและสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของการเกิดความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดได้ร้อยละ 26.2 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 โมเดลปัจจัยท�ำนายความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดในผู้บาดเจ็บ

ปัจจัย

B

ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISS)
บาดเจ็บเล็กน้อย
บาดเจ็บปานกลางถึงรุนแรง
0.75
ระดับความรุนแรงของภาวะช็อก (SI) ณ สถานพยาบาลแรก
ช็อกเล็กน้อย
ช็อกปานกลางถึงรุนแรง
0.57
ระดับความรุนแรงของภาวะช็อก (SI) ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ช็อกเล็กน้อย
ช็อกปานกลางถึงรุนแรง
1.47
ระดับการทดแทนสารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ
< 1,000 มิลลิลิตร
≥ 1,000 มิลลิลิตร
1.25
ค่าความสอดคล้องโมเดล

ขนาดอิทธิพลท�ำนาย (%)

98

Wald

p-value

OR (95%CI)

7.18

0.007

1
2.11 (1.22 - 3.66)

3.89

0.049

1
1.77 (1.01 - 3.13)

21.10

0.000

1
4.33 (2.32 - 8.09)

16.24

0.000

1
3.48 (1.90 - 6.38)
-2 Log likelihood = 348.407
Cox & Snell R2 = 0.262
Nagelkerka R2 = 0.351
Chi-square (df) = 8.12 (6)
p-value = 0.230
74.2

วิจารณ์

จากการศึกษาพบว่าผูบ้ าดเจ็บมีอายุเฉลีย่ 34.84±15.41 ปี ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย (ร้อยละ 75.5) บาดเจ็บจากแรงกระแทกภายนอก (ร้อยละ
76.1) และมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุการจราจร (71.5) ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับการศึกษาในผู้ป่วยบาดเจ็บในต่างประเทศและประเทศไทยที่ผ่านมา
ที่พบว่าผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่วัยท�ำงาน พบในเพศชายมากกว่า
เพศหญิง พบการบาดเจ็บจากแรงกระแทกภายนอกและมีสาเหตุมาจาก
อุบัติเหตุการจราจร2,5-6,10,12-13 จากการศึกษาครั้งนี้อายุของผู้บาดเจ็บนั้นมี
อายุในวัยผู้ใหญ่คือจากอายุเฉลี่ย 38.84 ปี ด้วยเหตุผลนี้จึงท�ำให้ผู้บาดเจ็บ
ส่วนใหญ่ในการศึกษาไม่มีโรคประจ�ำตัว (ร้อยละ 95.7) โดยมีผู้บาดเจ็บ
เพียงไม่กรี่ าย (ร้อยละ 4.3) ทีม่ โี รคประจ�ำตัว แต่ทงั้ นีโ้ รคประจ�ำตัวเหล่านัน้
ไม่มสี ว่ นในการท�ำให้เกิดความผิดปกติการแข็งตัวของเลือด และจากจ�ำนวน
ผูบ้ าดเจ็บทัง้ หมดพบว่าไม่มกี ารใช้ยาหรือสารทีม่ ผี ลต่อการแข็งตัวของเลือด
จากการศึกษาอัตราการเกิดความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดครัง้ นี้
พบว่ามีผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อกมีความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดสูงถึง
ร้อยละ 43.7 หรือผู้บาดเจ็บเกือบ 1 ใน 2 ราย มีความผิดปกติการแข็งตัว
ของเลือด ซึ่งสูงกว่าอัตราการเกิดความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดในการ
ศึกษาที่ผ่านมาที่พบในผู้บาดเจ็บประมาณ 1 ใน 3 ของผู้บาดเจ็บทั้งหมด5-8
ทั้งนี้เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อก
ทัง้ หมด ส่วนใหญ่ได้รบั การทดแทนสารน�ำ้ ทางหลอดเลือดด�ำมากกว่า 1,000
มิลลิลติ ร เกือบทัง้ หมดใช้ระยะเวลาในการเข้าถึงโรงพยาบาลทีม่ คี วามพร้อม
ในการดูแลผูบ้ าดเจ็บมากกว่า 60 นาที และกว่าร้อยละ 30 บาดเจ็บในระดับ
ปานกลางขึ้ น ไป โดยปั จ จั ย เหล่ า นี้ ส ามารถร่ ว มท� ำ นายความผิ ด ปกติ
การแข็งตัวของเลือดได้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
การบาดเจ็บของเนือ้ เยือ่ ท�ำให้ผนังหลอดเลือดด้านในถูกท�ำลายซึง่
มีผลต่อกระบวนการสร้างลิ่มเลือดใน extrinsic pathway ในส่วนของ
thrombin ท�ำให้ไม่สามารถเปลี่ยน fibrinogen เป็น fibrin ได้ และมีผล
ในการเพิม่ กระบวนการสลายลิม่ เลือด จึงท�ำให้เกิดความผิดปกติการแข็งตัว
ของเลือด9 การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อประเมินโดยใช้ injury severity score
(ISS) จากการศึกษาพบว่า ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บมีความสัมพันธ์
กับการเกิดความผิดปกติการแข็งตัวของเลือด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่
ผ่านมา5-8,10-12 โดยผูบ้ าดเจ็บทีบ่ าดเจ็บตัง้ แต่ระดับปานกลางขึน้ ไปจะมีความ
เสี่ยงในการเกิดความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดได้กว่า 2 เท่า เมื่อเทียบ
กับผู้ที่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย (OR 2.11; 95%CI 1.22 - 3.66, p = 0.007)
เช่นเดียวกับการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ผู้บาดเจ็บที่บาดเจ็บรุนแรงมีโอกาส
เกิดความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดได้ถึงกว่า 1 - 2 เท่า ขึ้นอยู่กับค่า
คะแนนความรุนแรงของการบาดเจ็บ6
ภาวะช็อก หรือการก�ำซาบเนื้อเยื่อลดลง จะมีผลในกระบวนการ
แข็งตัวของเลือด โดยท�ำให้ factor V ท�ำงานลดลงซึง่ จะส่งผลไปกระตุน้ การ
ท�ำงานของ protein C มากขึน้ 9 โดย protein C จะไปยับยัง้ การท�ำงานของ
extrinsic pathway และปัจจัยที่ท�ำหน้าที่ยับยั้งการสลายลิ่มเลือด รวมถึง
ไปเร่งให้เกิดกระบวนการสลายลิ่มเลือด6 ภาวะช็อกประเมินโดยใช้ค่าดัชนี
ภาวะช็อก จากการศึกษาพบว่า ระดับความรุนแรงของภาวะช็อกทั้งจาก
สถานพยาบาลแรกและห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
มีความสัมพันธ์กับการเกิดความผิดปกติการแข็งตัวของเลือด เช่นเดียวกับ
การศึกษาทีผ่ า่ นมาซึง่ ค่าความดันซิสโตลิก6,12-13 โดยผูบ้ าดเจ็บทีม่ ภี าวะช็อก
ณ สถานพยาบาลแรกตัง้ แต่ระดับปานกลางขึน้ ไป เกิดความผิดปกติการแข็งตัว
ของเลือดเกือบ 2 เท่า (OR 1.77; 95%CI1.01 - 3.13, p = 0.049) และ
เมื่อประเมิน ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จะมีความ
เสี่ยงได้กว่า 4 เท่า (OR 4.33; 95%CI 2.32 - 8.09, p = 0.000) เมื่อเทียบ
กับผู้ที่ช็อกระดับเล็กน้อย จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า เมื่อประเมิน ณ
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มีโอกาสเกิดความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดสูงกว่า
สถานพยาบาลแรก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูบ้ าดเจ็บมีภาวะช็อกอย่างต่อเนือ่ ง คือมี
ภาวะช็อกตั้งแต่เข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลแรก กระทั่งเข้ารับบริการ

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เมื่อเกิดภาวะช็อกต่อเนื่องและยาวนานจากการ
ทีผ่ บู้ าดเจ็บส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเข้าถึงบริการทีม่ คี วามพร้อมในการ
ดูแลผู้บาดเจ็บมากกว่า 60 นาที ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ
ของร่างกายไม่เพียงพอ เกิดการเผาผลาญแบบไม่ใช้ออกซิเจน ร่างกายเกิด
ภาวะเลือดเป็นกรดซึ่งส่งผลต่อการท�ำหน้าที่ของเกล็ดเลือดและ plasma
proteases ซึง่ ท�ำให้เกิดความผิดปกติการแข็งตัวของเลือด9 และนอกจากนี้
การดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อกส�ำหรับโรงพยาบาลชุมชนคือ
การทดแทนสารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำเพียงอย่างเดียว โดยหากผู้บาดเจ็บ
ได้ รั บ การทดแทนสารน�้ ำ ที่ ม ากเกิ น ไปก็ จ ะมี ผ ลให้ เ กิ ด ความผิ ด ปกติ
การแข็งตัวของเลือดได้เช่นกัน
ภาวะเลือดเจือจางจากการทดแทนสารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำซึ่ง
ประเมินจากปริมาณสารน�้ำที่ได้รับทดแทน ทั้งชนิด crystalloid และ
colloid โดยการทดแทนสารน�้ำในผู้บาดเจ็บเป็นการเพิ่มปริมาตรในหลอด
เลือดเพียงอย่างเดียว ท�ำให้เกล็ดเลือดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัว
ของเลือดเจือจางด้วย เช่น tenase complex ใน intrinsic pathway
ประกอบด้วย factor IXa, VIIIa และ X ซึ่งท�ำหน้าที่ร่วมกันในการสร้างลิ่ม
เลือด22 โดยจากการศึกษาพบว่า ปริมาณสารน�้ำที่ได้รับทดแทนมีความ
สัมพันธ์กับการเกิดความผิดปกติการแข็งตัวของเลือด ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาทีผ่ า่ นมา5-6,11 และพบว่าผูบ้ าดเจ็บทีไ่ ด้รบั การทดแทนสารน�ำ้ มากกว่า
หรือเท่ากับ 3,000 มิลลิลิตร จะเกิดความผิดปกติการแข็งตัวของเลือด
ถึงกว่า 2 เท่า (OR 2.18, 95%CI 1.38 - 3.46) เมื่อเทียบกับผู้บาดเจ็บ
ที่ได้รับการทดแทนสารน�้ำน้อยกว่า 3,000 มิลลิลิตร6
แนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน (Advance Trauma
Life Support [ATLS]) จะมีการทดแทนสารน�้ำประมาณ 1,000 ถึง 2,000
มิลลิลิตร ทั้งนี้ขึ้นกับระดับของภาวะช็อกและน�้ำหนักตัวของผู้บาดเจ็บ แต่
หากผู้บาดเจ็บไม่ตอบสนองหลังได้รับการทดแทนสารน�้ำมากกว่า 2 ลิตร
แล้ว จ�ำเป็นต้องให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดแทนการทดแทน
ด้วยสารน�้ำเพียงอย่างเดียว19 แต่มีการศึกษาที่ พบว่า ผู้บาดเจ็บที่ได้รับการ
ทดแทนสารน�้ำมากกว่า 1,000 มิลลิลิตร มีผลท�ำให้เกิดความผิดปกติ
การแข็งตัวของเลือด23 ผู้ศึกษาจึงใช้การทดแทนสารน�้ำที่ 1,000 มิลลิลิตร
ในการแบ่งกลุ่มผู้บาดเจ็บ โดยจากการศึกษาพบว่าการทดแทนสารน�้ำทาง
หลอดเลือดด�ำที่มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร ก็ท�ำให้ผู้บาดเจ็บมี
โอกาสเกิดความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดได้กว่า 3 เท่า (OR 3.48;
95%CI 1.90 - 6.38, p = 0.000) เมือ่ เทียบกับผูบ้ าดเจ็บทีไ่ ด้รบั การทดแทน
สารน�้ำน้อยกว่า 1,000 มิลลิลิตร
ระยะเวลาในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีความพร้อมในการดูแล
ผู้บาดเจ็บ โดยการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีผู้บาดเจ็บที่มารับบริการยังห้อง
อุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ภายใน 60 นาทีแรก หลังเกิดการ
บาดเจ็บทีเ่ รียกว่าเป็น “ชัว่ โมงทอง” ตามข้อเสนอของกลุม่ แพทย์เฉพาะทาง
ด้านการดูแลที่ใช้เป็นมาตรฐานสากล20 เพียงแค่ 7 ราย ในขณะที่ผู้บาดเจ็บ
อีก 319 ราย ไม่สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 60 นาที จากข้อมูล
ข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าผู้บาดเจ็บเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 97.9) ไม่สามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีความพร้อมในการดูแลผู้บาดเจ็บได้ตามมาตรฐาน
จึงอาจต้องพัฒนาทัง้ ระบบตัง้ แต่ระบบการสือ่ สาร การประสานงาน การกูภ้ ยั
การขนส่ง การให้การช่วยเหลือเบื้องต้น และการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูน้ ำ� ส่งเพือ่ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับผูบ้ าดเจ็บ
จากการศึกษาปัจจัยด้านระยะเวลาพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิด
การแข็งตัวของเลือด (p = 0.704) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของคูนิโอ11
ที่พบว่าระยะเวลาในการเข้าถึงบริการสุขสุขภาพของผู้บาดเจ็บทั้ง 2 กลุ่ม
ไม่แตกต่างกัน แต่ผู้บาดเจ็บทั้ง 2 กลุ่มสามารถเข้าถึงบริการการรักษา
ในโรงพยาบาลทีม่ แี พทย์เฉพาะทางตามสาขาทีเ่ กีย่ วข้องได้ภายในระยะเวลา
60 นาทีแรก
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จากการศึกษา พบว่า คะแนนความรุนแรงของการบาดเจ็บ ดัชนี
ภาวะช็อก และปริมาณการทดแทนสารน�้ำ สามารถร่วมท�ำนายความ
ผิดปกติการแข็งตัวของเลือดในผูป้ ว่ ยบาดเจ็บทีม่ ภี าวะช็อกได้ พยาบาลและ
ทีมสุขภาพควรให้ความส�ำคัญในการให้การดูแลผูบ้ าดเจ็บเพือ่ ป้องกันปัจจัย
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดูแลผู้บาดเจ็บ รวมถึงการประเมินความเสี่ยง
ในการเกิดความผิดปกติการแข็งตัวของเลือด เพื่อลดผลกระทบและอัตรา
การเสียชีวติ ของผูบ้ าดเจ็บ แต่เนือ่ งจากการศึกษาครัง้ นีศ้ กึ ษาโดยเก็บข้อมูล
จากเวชระเบียนของผู้บาดเจ็บท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในเรื่องความครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูล และบางครั้งข้อมูลที่มีอยู่แล้วไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา

ข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาครั้งต่อไปให้มีการศึกษาแบบ prospective study
ซึง่ เก็บข้อมูลจากผูบ้ าดเจ็บโดยตรงเพือ่ ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลและ
สามารถศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติการแข็งตัวของเลือด
เช่น ภาวะเลือดเป็นกรดซึ่งไม่สามารถศึกษาได้ในการศึกษาครั้งนี้
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